
18.6.2020- 1.6الثقافي غلوريا مركز التعدد   

المعلمومات  مكتب خدمة   

ى الرقم علMaaritذه األوقات إتصل بـ بين الساعة الثانية عشر ظهرا والساعة الرابعة. إذا وصلت في غير ه Mataraسيتم فتح أبواب مبنى 

ستتم مقابلتكم في المساحات المخصصة  والمتعلقة بخدمات دائرة الهجرة بالنسبة لخدمات مكتبنا  وسنقوم بفتح الباب لك. 0400275163

من خالل  على الهاتف المذكور سابقا أو  Maaritمن خالل اإلتصال بـ يمكنكم أخذ موعد مسبق بعد أخذ موعد مسبق. للمركز الثقافي غلوريا 

 maarit.piruzdelan@gloriajkl.fi. إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني

 خدمة المعلومات غلوريا ستكون متوافرة خالل األوقات التالية:

 gloriajkl.fimaarit.piruzdelan@ 16:00-10:00الجمعة من الساعة -اإلثنين

   maryam.mousapour@gloriajkl.fi 16:00-13:00 من الساعة اللغة الفارسية اإلثنين

         

   ekaterina.iurchik@gloriajkl.fi 16:00-13:00الثالثاء اللغة الروسية من الساعة 

 taina.vilkkila@gloriajkl.fi 16:00-13:00األربعاء اللغة التايالندية من الساعة 

 nael.soukouti@gloriajkl.fi  16:00 -13:00الخميس اللغة العربية من الساعة 

 كادر غلوريا متوافر: 
 Zoomإرشادات عبر  •

 anni.viinikainen@gloriajkl.fi  /040 823 8607يوم اإلثنين بموعد مسبق  
Anu Juurakko   17:15-12من يوم الثالثاء إلى األربعاء anu.juurakko@gloriajkl.fi  /040 162 7881 

 .بموعد مسبق 14:00-13:00الساعة األربعاء بين لمعلومات حول العمل التطوعي 
على   لتحظى. سجل  17:00-16:00الساعة في  16.06الثالثاء  Tourujokiفي حديقة أجتماع عن العمل  الصيفي التطوعي 

 مثلجات. 
• Tiinu Ristinen    14:00-10:00بين الساعة لغاية األربعاء من اإلثنين tiinu.ristinen@gloriajkl.fi  /050 438 4267 
 

 Zoomالمجموعات التالية متوافرة عىل 
 

  اإلثني  ن
ية  17:30 – 16:30من الساعة  ز  8.6.2020هذه المجموعة ستكون مستمرة لغاية  محادثة باللغة اإلنكلي 
 األقران باللغة الفارسية. مجموعة  19:00- 18:00من الساعة 

 
 الثالثاءن

 
ي كل من التواري    خ التالية 

ز الساعة  16.06ون09.06فز :  12:00- 10:00بي  ي
 تعلم اللغة وامش 

 والمشاركين األخرين.  Annuمع  Zoomيمكن اإلنضمام من خالل 

 

 األربعاء 

 Ilkka Pernutill محادثة باللغة الفنلندية مع 11:00-10:00الساعة بين 10.06

 محادثة باللغة الفنلندية.  16:00-17:00

 مجموعة األقران باللغة التايالندية. 17:00-18:00

 محادثة باللغة الفرنسية  17:30-18:30

 

 الخميس  

 11.06هذه المجموعة متوافرة  اللغة الفنلندية )التعلم من خالل التكرار( 10:00-11:00

 باللفة العربيةمجموعة األقران  16:00-17:00

 

 الجمعة  

10:30-12:30 Monimessi  يوم في الغابة المشاركة من خالل  12.06و  يوم في الحديقة 5.06في التواريخ اآلتيةZoom 
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  :Zoomلمعلومات حول 
 anu.juurakko@gloriajkl.fi  /040 162 7881  

 
  لمعلوماتنعننمجموعةناألقرانن

maarit.piruzdelan@gloriajkl.fi  /040 027 5163 
 

ن  Zoomالتعليمات من خالل - مجموعةنغلوريانلليافعي  
 Tiinu 050 438 4267 and Mark 050 442 2052 

 
 14:00-11:00اإلثنين إلى الجمعة من الساعة من  مجموعة المساعدة في الوظائف المنزلية 

 
 30.06لمجموعة متوافرة لغاية هذه ا 17:00- 15:00الثالثاء والخميس من الساعة نBlaaBlaaBlaaمجموعةنالمحادثةن

 
     26.06هذه المجموعة متوافرة لغاية  17:00-ن15:00نادينالطبخنالجمعةنمننالساعةن

 

 

 www.gloriajkl.fiلو تكرمت ال تأتي لزيارتنا أذا كنت تشعر بالمرض. تابعوا مستجداتنا عل 

 

 2.82020-19.06عطلتنا الصيفية ستكون 

 

 

 

http://www.gloriajkl.fi/

